Sekretariatet for det lokale samordningsudvalg for psykiatri - voksne i planområde nord

DAGSORDEN MED REFERAT

Dato:

Det lokale samordningsudvalg for psykiatri – voksne i planområde
nord
10.09.2020

Kl.:

14.00 – 16.00

Sted:

Psykiatrisk Center Nordsjælland
Dyrehavevej 48

Møde i:

3400 Hillerød
Auditorium (bag kantinen) ved indgang 20
Deltagere: Henrik Søltoft-Jensen – Region Hovedstadens Psykiatri (regional
formand)
Lene Lilja Petersen – Rudersdal Kommune (kommunal formand)
Anne Bergman – Allerød Kommune
Anne Kyung Nielsen – Helsingør Kommune
Birgitte Ljunggren Rasmussen – Pårørende repræsentant
Ingelise Karvinen – Hørsholm Kommune
Janne Westerdahl – Halsnæs Kommune
Lisbeth Jørgensen – Pårørende repræsentant
Marianne Brogaard Mandal – Fredensborg Kommune
Mie Albrektsen – Region Hovedstadens Psykiatri
Mikkel Rune Tilsted – Frederikssund Kommune
Sophie Rydahl – specialepraksiskonsulent Psykiatrisk Center Nordsjælland
Tina Lyne – Hillerød Kommune
Trine Heiselberg Halberstadt – Gribskov Kommune
Lotte Pihl Paulsen – Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær)
Tonie Rasmussen – Rudersdal Kommune (sekretær)
Afbud:
Anne Bergman – Allerød Kommune
Lotte Pihl Paulsen – Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær)
Mie Albrechtsen – Region Hovedstadens Psykiatri
Janne Westerdahl – Halsnæs Kommune
Mikkel Rune Tilsted – Frederikssund Kommune

DAGSORDEN
1.Velkommen og præsentation
2. Rammen for arbejdet og forretningsorden for udvalget
3. Bruger- og pårørenderepræsentanter
4. Drøftelse af opgaver
5. Pulje til samarbejdsprojekter
6. Drøftelse af oplæg om regionale midler
7. Orientering
8. Næste møde
9. Eventuelt

Side 2

Emne
1. Velkommen og præsentation
Indstilling
Det indstilles, at der gennemføres en præsentationsrunde, hvor de enkelte medlemmer:
-

kort præsenterer sig og den organisation, de kommer fra
kort fortæller om deres forventninger til arbejdet i det lokale samordningsudvalg

Sagsresumé
Beslutning
Præsentationsrunde gennemført.
Forventninger til arbejdet i det lokale samarbejdsudvalg for planområde nord:
-

-

Muligheder for tæt dialog i samarbejdet med bedre veje for borgernes forløb
til følge
Det lokale samordningsudvalg for planområde nord finder sammen om at
skabe en meningsfuld og nærværende mødeforum med ideudveksling og inspiration
Et dynamisk samarbejde i udvalget, hvor der er lyst til at byde ind og tage
ansvar for at løfte opgaver også mellem møderne
Sikre at der er en god kvalitet i samarbejdet mellem PCN og praksislægerne i
Nordsjælland
Bidrage til sammenhængende patientforløb og arbejde for det i udvalget
Udvalget skal være til mere end udveksling af information
Arbejde med konkrete tiltag, som bedre forløb for borgere og pårørende
Arbejde for bedre kommunikation på tværs

Bilag
-

Ingen
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Emne
2. Rammen for arbejdet og forretningsorden for udvalget
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget for voksne - planområde nord:
-

-

Tager orienteringen om organisering til efterretning
Beslutter, at en del af mødetiden anvendes til konkrete, lokale problemstillinger, hvor der i planområdet er behov for et særligt fokus i forhold
til at forbedre det tværsektorielle samarbejde, og at den anden del af mødetiden bruges på implementering af indsatser under sundhedsaftalen.
Drøfter opgaver iht. kommissoriet
Drøfter og vedtager forretningsordenen for udvalget

Sagsresumé
Organisering
Organiseringen under ’Vores sundhedsaftale’ er stor og kompleks. Der arbejdes fx
både i Tværsektoriel strategisk styregruppe, i temagrupper og faste arbejdsgrupper
med at konkretisere rammer og opgaver for det tværsektorielle samarbejde. Der vil
på mødet blive givet en kort præsentation af den nye organisering under ’Vores
Sundhedsaftale’.
Det må forventes, at Tværsektoriel strategisk styregruppe og temagrupperne/arbejdsgrupperne under sundhedsaftalen vil generere arbejdsopgaver, hvor der er forventning om, at der skal ske en videre behandling/implementering af forskellige forslag/anbefalinger mv. i samordningsudvalgene.
I sådanne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at disse opgaver initialt drøftes i
Psykiatriens fælles samordningsudvalg bl.a. med henblik på prioritering, der har til
hensigt at sikre, at de lokale samordningsudvalg arbejder med de vigtigste opgaver.
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der holdes fire årlige møder i de lokale samordningsudvalg. I 2020 holdes der dog kun to møder i det lokale samordningsudvalg for planområde nord, voksne; den 10.9. og 18.11. Møderne vil være af
to timers varighed, hvorfor der vil derfor være en begrænset kapacitet ift. at implementere tiltag, der kommer fra flere forskellige arbejdsgrupper under Tværsektoriel
Strategisk Styregruppe m.fl.

Det kan oplyses, at Psykiatriens fælles samordningsudvalg har denne problemstilling
til drøftelse på deres første møde, der afholdes den 6.3.2020. Det fremgår af referatet
fra dette møde, at:
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”Der i Psykiatriens fælles samordningsudvalg var enighed om, at udvalget var nødt
til at være gatekeepers i forhold til bestillinger fra Tværsektoriel strategisk styregruppe, bl.a. så de lokale udvalg ikke bliver overbebyrdet med arbejdsopgaver. Det
er desuden vigtigt, at der løbende koordineres med de lokale samordningsudvalg i
forhold til, når der er faglige drøftelser der overlapper, så det kan sikres, at de drøftes
i udvalgene på ca. samme tid.”

For at sikre, at der bliver kapacitet til at drøfte konkrete og reelle problemstillinger
eller udviklingsområder i det lokale samordningsudvalg foreslås, at det lokale samordningsudvalg prioriterer at bruge;
-

-

ca. halvdelen af mødetiden på konkrete, lokale problemstillinger, hvor der i
planområdet er behov for et særligt fokus i forhold til at forbedre det tværsektorielle samarbejde
ca. halvdelen af mødetiden på implementering af indsatser, der udspringer fra
temagrupper mv. under sundhedsaftalen. Denne del vil i højere grad være fælles
for alle de lokale samordningsudvalg.

Kommissorium
Det fremgår af kommissoriet, at:
”De lokale samordningsudvalg på voksenområdet skal bidrage til konkretisering og
udvikling af fokusområder og mål, som er aftalt i Sundhedsaftalen for 2019-2023.

Derudover skal de lokale samordningsudvalg på voksenområdet bidrage til at understøtte arbejdet med at videreudvikle og implementere det praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet. Herunder
skal der være særlig opmærksomhed på implementering af samarbejdsaftalen på voksenområdet. Samarbejdsaftalen kan ses på dette link: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Tvaersektorielt-samarbejde/Samarbejdsaftaler/Sider/default.aspx
De enkelte lokale samordningsudvalg kan varetage udviklingsopgaver på vegne af
alle planområder ved at byde ind på en opgave med at konkretisere et af sundhedsaftalens mål med henblik på efterfølgende implementering i de øvrige planområder.
Den nærmere afgrænsning mellem det fælles samordningsudvalgs opgavevaretagelse
og de lokale samordningsudvalgs opgavevaretagelse aftales efter behov mellem formandskaberne. Det sker ud fra det hensyn, at det fælles samordningsudvalg kan arbejde med den overordnede og tværgående konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, og at de lokale samordningsudvalg kan arbejde dynamisk og fleksibelt

Side 5

med konkretisering, udvikling og implementering i det praksisnære samarbejde mellem sektorerne.

De lokale samordningsudvalg på voksenområdet skal tilrettelægge arbejdet i udvalget på en måde, som sikrer, at udvalget kan arbejde med de politiske pejlemærker,
der løbende vil blive udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget.
De lokale samordningsudvalg på voksenområdet skal i deres arbejde tage afsæt i
sundhedsaftalens bærende principper for samarbejdet, der blandt andet omhandler
helhedstænkning, effektiv ressourceudnyttelse, klar opgave- og ansvarsfordeling,
fælles kompetenceudvikling og borgerinddragelse – med henblik på at sikre, at brugerperspektivet tænkes med fra start.”
I praksis betyder det, at det lokale samordningsudvalg for psykiatrien i planområde
nord, voksenområdet, indgår i den samlede samarbejdsstruktur under sundhedsaftalen for 2019 – 2023. Det lokale samordningsudvalg er det tætteste led på de borgere,
der samtidig er patienter i Region Hovedstadens Psykiatri i planområde nord.

Samordningsudvalget skal:
-

-

Bidrage med at understøtte samarbejdet med at videreudvikle og implementere det daglige borger- og patientnære samarbejde mellem kommuner, almen praksis og psykiatrien.
Bidrage til at konkretisere og arbejde med de mål, der er – og bliver aftalt – for at arbejde med Sundhedsaftalen for 2019 – 2023.

Forretningsorden
Det foreslås, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde nord drøfter
og vedtager forretningsordenen for udvalgets arbejde. Det foreslås i den forbindelse,
at der arbejdes med følgende:

Delt formandskab og sekretariat
For det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde er det centerchef i Rudersdal Kommune Lene Lilja Petersen og centerchef på Psykiatrisk Center Nordsjælland Henrik Søltoft-Jensen, der deler formandskabet.
Sekretariatsopgaven varetages i fællesskab af Rudersdal Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri.
Det foreslås, at de kommunale og regionale formænd skiftes til at være ’værter’ for
mødet, herunder udsende dagsorden og lede mødet. Sekretariaterne skiftes ligeledes
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til at have ansvaret for udarbejdelse af dagsordener og referater fra de møder, hvor
deres formænd er værter.
I 2020 er der planlagt tre møder i det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde nord, men fremadrettet foreslås, at der holdes fire møder årligt. På grund af COVID-19 blev det første planlagte møde i marts 2020 aflyst, Der holdes således alene
to møder i 2020.
Det foreslås, at møderne bliver planlagt, så de ligger hensigtsmæssigt i forhold til
møderne i de øvrige lokale samordningsudvalg og møderne i Psykiatriens fælles
samordningsudvalg.

Proces for mødeafvikling
Det foreslås, at dagsordenerne for møderne afstemmes i formandskabet ca. 10-14
dage før mødet, og at dagsordenen og evt. materiale sendes til udvalgets medlemmer
senest en uge før mødet.
Det foreslås desuden, at referater udarbejdes, godkendes af formandskabet og udsendes inden en uge efter mødets afholdelse. Referatet godkendes af formandskabet og
evt. bemærkninger/rettelser til referatet fra udvalget kan fremsættes på det efterfølgende møde, hvor evt. bemærkninger kommer til at fremgå af det næste mødes referat som bemærkninger til referatet.

Det foreslås desuden, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde nord
drøfter, på hvilke områder formændene kan træffe beslutninger på udvalgets vegne.
Det kan fx tænkes at være nødvendigt i tilfælde, hvor Tværsektoriel strategisk styregruppe efterspørger bidrag med korte frister, hvor der er behov for input til Psykiatriens fælles samordningsudvalg, der forventes at være ’afsender’ på input fra de psykiatriske samordningsudvalg til Tværsektoriel strategisk styregruppe m.fl.

Beslutning
Henrik gennemgår organiseringen. Udvalget tager orienteringen om organisering til
efterretning.
Lene orienterer om, at hun – og Henrik - sidder i det overordnede samordningsudvalg og orienterer om, at hun sender materiale fra det overordnede samordningsudvalg til orientering og kommentering via mail til dette udvalgs kommunale medlemmer.
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Kommissoriet drøftes og tages til efterretning. Formandskab og sekretariatsfunktion
er aftalt og møderne afholdes på skift i PCN og Rudersdal Kommune. Formandskabet sammensætter en dagsorden forud for et møde i det lokale samarbejdsudvalg og
udsender ca. en uge i forvejen. Der kan komme punkter ovenfra, men udvalget kan
også beslutte at bruge tiden på forskellige temadrøftelser. Medlemmer af det lokale
samordningsudvalg kan øve indflydelse på udvalgets dagsordener gennem beslutninger om temadrøftelser i udvalget. Medlemmerne har også mulighed for at sende forslag til dagsordenen til formandskabet fx i forlængelse af de temadrøftelser, som udvalget har besluttet og med punkter, som har interesse for alle i udvalget. Dette godkendes af det lokale samordningsudvalg for planområde nord.
Formandskabet ønsker at få udarbejdet et årshjul, så temadrøftelserne kan planlægges
i god tid og der er mulighed for fordybelse. Det er der opbakning til i udvalget.

Referater udsendes senest 1 uge efter mødeafholdelse. Hvis der er opgaver, som skal
løses mellem møderne bestræber formandskabet sig på at sende relevant materiale
ud. Hvis formandskabet ikke hører fra medlemmerne, så er der opbakning til, at formandskabet besvarer opgaverne på udvalgets vegne. Medlemmer kan også byde ind
med bud på fx høringssvar eller andre opgaver. Det er der også opbakning til i samordningsudvalget for planområde nord.
Der udarbejdes et mindre notat med oplistning af de her godkendte aftale om samarbejdet i udvalget. Sekretariatet står for dette.
Forretningsordenen er drøftet og vedtaget.
Bilag
-

Grafisk fremstilling af ny struktur
Vores Sundhedsaftale 2019 - 2023
Kommissorium for samordningsudvalg på det psykiatriske område –
godkendt af Tværsektoriel strategisk styregruppe den 13.9.2019.
Link til samarbejdsaftalen på voksenområdet: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Tvaersektorielt-samarbejde/Samarbejdsaftaler/Sider/default.aspx
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Emne
3. Bruger- og pårørenderepræsentanter
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde nord:
-

Drøfter hvordan bruger-pårørenderepræsentanterne bedst udfylder deres
rolle i udvalgets arbejde.
Drøfter muligheder for at supplere samordningsudvalget med 1-2 brugerrepræsentanter.

Sagsresumé
Som noget nyt er det besluttet, at der skal være bruger- og pårørenderepræsentanter i
alle samordningsudvalg. Ultimo 2019 har der været en rekrutteringsproces, hvor der
er udpeget pårørenderepræsentanter til de lokale samordningsudvalg.
Ordningen med brugere- og pårørenderepræsentanter i udvalget hilses velkommen og
det foreslås, at udvalget drøfter, hvordan bruger-pårørenderepræsentanter bedst udfylder deres rolle i udvalget, således, at patientens stemme - på lige fod med den pårørendes egen stemme - bidrager til at styrke det tværsektorielle samarbejde.
Der blev i forbindelse med rekrutteringsrunden udpeget 1-2 pårørenderepræsentanter
i hvert af de lokale samordningsudvalg, men det lykkedes ikke i at finde brugerrepræsentanter til udvalgene, herunder dette udvalg.
Der er derfor behov for, at samordningsudvalget drøfter mulighederne for at rekruttere 1-2 brugerrepræsentanter lokalt, der har mod på at deltage i udvalgets arbejde.
Beslutning
På mødet drøftes, hvordan dette udvalg kan gøre i forhold til brugerinddragelse?
Hvordan kan udvalget her få input fra brugerne? Kan vi eventuelt tænke alternative
måder at indhente brugernes synspunkter på relevante temaer i udvalget og ikke kun i
faste brugerrepræsentanter?
Der er mulighed for at få en eller to faste brugerrepræsentanter med i udvalget og at
rekruttere lidt mere uformelt ved at spørge direkte blandt brugere. Der kan derudover
være mulighed for at invitere forskellige borgere ind til forskellige temadrøftelser.
Det besluttes, at begge dele skal være en mulighed i dette udvalg.
Det aftales, at alle medlemmer i dette udvalg undersøger, om der er brugere ude lokalt i de enkelte enheder, som kunne tænke sig at indgå som faste brugerrepræsentanter i dette udvalg. Der skal meldes tilbage til formandskabet inden næste møde.
Bilag
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-

Organisatorisk brugerinddragelse i samordningsudvalgene nedsat i regi af
sundhedsaftalen – drøftet på møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe den
13.9.2019

Emne
4. Drøftelse af opgaver
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde nord:
-

Drøfter og giver input til mulige emner for det kommende arbejde i det lokale
samordningsudvalg og på baggrund af dette
Foretager en indledende prioritering af de emner/problemstillinger, der skal arbejdes med på det eller de kommende møder i udvalget.

Sagsresumé
Det foreslås, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde nord drøfter
og giver input til, hvilke konkrete lokale problemstillinger eller udviklingsområder,
udvalget vil arbejde med på de kommende møder.
Formandskabet foreslår, at samordningsudvalget for voksne i planområde nord, udover opgaven med implementering af strukturerede netværksmøder, har en fælles
drøftelse af, hvordan paratheden til digital kommunikation ser ud i kommunerne i
planområde nord. Fx kan ses på, om der anvendes MedCom standarder og om digital
kommunikation ved indlæggelser og udskrivninger er mulig. Samordningsudvalget
for planområde nord kunne eventuelt aftale at afprøve anvendelsen af digital kommunikation for nogle kommuner i planområde nord inden en større udbredelse.

Formandskabet foreslår, at samordningsudvalget for voksne i planområde nord udarbejder et årshjul for arbejdet med input til temaer og punkter til de enkelte møder i
løbet af 2020 og 2021.

Andre eksempler på forskellige temaer, som udvalget kunne arbejde med:
-

Udbredelse af Skole på Tværs som koncept
Brugen af peers og recovery mentorer og udviklingsmuligheder
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-

Forankring af Netværksmøder måske med brug af en form for Åben Dialog omkring borgerne, så alle relevante partnere sidder med og er fælles om at lytte til
borgeren og finde løsninger i fællesskab.

Det foreslås desuden, at udvalget foretager en indledende prioritering af de områder,
der skal arbejdes med i udvalget, herunder drøfter hvordan der skal arbejdes med det
og hvad der skal være forberedt til det kommende møde.

Ift. den del, der omhandler implementering af indsatser, der er affødt af sundhedsaftalen, vil der løbende komme input om dette fra Psykiatriens fælles samordningsudvalg. Det kan i den forbindelse oplyses, at det på mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 27.8.2020 blev besluttet, at der skal arbejdes med implementering af
strukturerede netværksmøder som et ’Signaturprojekt’, som alle samordningsudvalg
skal arbejde med.

Beslutning
Psykiatriens Fælles samordningsudvalg har besluttet, at netværksmøderne er et prioriteret indsatsområde. Og det betyder, at dette udvalg også skal arbejde med netværksmøderne.

Kunne netværksmøderne spille en sammenhængssikrende rolle omkring borgere med
behov for komplekse indsatser? I Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) måles på,
om netværksmøderne bliver afholdt, men der måles ikke på om de afholdes for de
’rigtige’ patienter. Og hvordan er effekten af netværksmøderne? Hvordan oplever patienter/borgere og pårørende effekten af netværksmøderne? Det kan også drøftes om
og hvordan dialogisk praksis kan indarbejdes i møderne.
Region Hovedstadens Psykiatri afholder netop nu undervisning for medarbejdere i
afholdelse af netværksmøder og vil meget gerne invitere medarbejdere fra kommuner
ind. Der er også udarbejdet en vejledning i afholdelse af netværksmøder på vej. Den
tages med her i udvalget til næste møde.
Der er afprøvet afholdelse af virtuelle netværksmøder og det er vigtigt, at den, det
handler om, synes, det er en god ide, at mødet afholdes virtuelt. Virtuelle netværksmøder i højere grad ville betyde, at flere har mulighed for at deltage i netværksmøder
fx praksislægerne. En kombination af fysisk tilstedeværelse og virtuel deltagelse er
en mulighed.
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Der er et spørgsmål om vores systemer kan tale sammen ved virtuelle møder? Nogen
kommuner har oplevet problemer med dette. Alle undersøger til næste gang, om der
er mulighed i egen kommune for at holde virtuelle møder med Region Hovedstadens
Psykiatri, som bruger ’Meet’, som platform. Som det blev oplyst på Psykiatriens fælles samordningsudvalg d. 29. juni 2020, så er der udarbejdet et udkast til en vejledning til tværsektorielle netværksmøder over video, der afholdes via forbindelser, der
opfylder de gældende regler om it-sikkerhed og udveksling af personfølsomme data.
Det drejer sig om MEET, der bygger på MEDCOM og derfor er et system, som både
regioner og kommuner har kendskab til. MEET kan tilgås af alle og kræver kun, at
mødeindkalder er sat op til systemet. Mødedeltagerne kan logge ind med den webadresse og kode, som mødeindkalder har sendt.
Vi aftaler, at alle melder tilbage, hvilke systemer man bruger i dagligdagen ved virtuel kommunikation.

Netværksmøder bliver en temadrøftelse på dette samordningsudvalgs næste møde. Vi
vil lægge vægt på at invitere brugere, som har prøvet netværksmøder med til næste
møde, så vi kan høre deres erfaringer.

Bilag
-

Ingen
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Emne
5. Pulje til samarbejdsprojekter
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Udvalget drøfter puljen, herunder om der er problemstillinger, der kunne begrunde en puljeansøgning
I givet fald aftaler den videre proces ift. udarbejdelse af ansøgning mv.

Sagsresumé
Social- og Psykiatriudvalgets pulje
Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden har opslået en pulje til ansøgninger til samarbejdsprojekter i psykiatrien.

Der er ansøgningsfrist for projekter i 2021 den 23.10.2020.
Puljen har til formål at sikre en mere sammenhængende psykiatri og nedbryde barrierer på tværs af sektorovergange, så der skabes netværk og dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund.
Projekterne skal ud over at fremme samarbejder på tværs, udvikle nye løsningsforslag i forhold til konkrete problemstillinger, som kan forebygge og fremme (livs-)
kvaliteten og sammenhængen i patientforløbet.
Det er et krav til projekterne, at de har et udviklingsperspektiv og er relevante for arbejdet med psykiatrien i Region Hovedstaden. Projekterne skal bidrage til at skabe
sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Det er desuden et krav, at projekterne
skal understøtte arbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri. Projekterne skal efter endt
projektperiode kunne forankres i ansøgernes organisationer.

Der kan ses mere om opslaget på dette link:
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/politik/politiske-udvalg-og-fora/politiske-udvalg/social-og-psykiatriudvalget/Sider/Social--og-psykiatriudvalgets-pulje.aspx

Tværspuljen
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Tværspuljen har ansøgningsfrist for tværsektorielle forskningsprojekter på sundhedsområdet i Region Hovedstaden

Søndag den 1. november 2020 kl. 12.
Man kan læse mere om Tværspuljen samt finde ansøgningsskemaer og vejledninger
på Sektion for Tværsektoriel Forsknings hjemmeside: www.tferegionh.dk.

Beslutning
Ansøgningsfristerne er tæt på, men det er puljer, som er tilbagevendende. Fremadrettet kan dette være et forum, hvor vi kan dele den slags projekter med hinanden.
Der er tanker om at søge til projekter omkring lige sundhed for alle, da mange borgere med psykiske vanskeligheder også har somatiske lidelser. Udvalget her kommer
ikke til at kunne lave projektansøgninger, men kan fungere som sparringspartner på
ideer.
Der er også tanker om ledsagelse til behandling og sektoransvaret i dette, som tema
for en projektansøgning.
Der har været ansat socialsygeplejersker i et tidligere projekt på PCN og der er etableret ’følg hjem’ ordninger særligt til borgere med rusmiddelproblematikker.
Bilag
-

Ingen

Side 14

Emne
6. Drøftelse af oplæg om regionale midler
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde syd:
-

Drøfter notat med forslag til anvendelse af de lokale midler
Aftaler hvilken tilbagemelding, der skal ske til Psykiatriens fælles samordningsudvalg til mødet den 21.10.2020.

Sagsresumé
Region Hovedstaden har i 2020 afsat 3 mio.kr. til styrkelse af det tværsektorielle
samarbejde i samordningsudvalgene. Dette beløb stiger til 4 mio.kr. årligt i 2021,
2022 og 2023.

Der var på mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 29.6.2020 en indledende drøftelse af dette. Det blev på dette møde bl.a. besluttet, at formandskabet
skulle undersøge mulighederne for at overføre midlerne for 2020 til de efterfølgende
år, da det vil være vanskeligt at nå at bruge de midler, der er afsat til 2020. Dette er
der mulighed for.
Region Hovedstaden Psykiatri har udarbejdet et notat med forslag til fordeling af
midlerne. Dette notat blev drøftet på mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg
den 27.8.2020.
Det blev på dette møde bl.a. bemærket at de afsatte midler kunne bruges til at ansætte
medarbejdere, der fx kan understøtte arbejdet med implementering af netværksmøder, afholdelse af børnekurser, arbejde med løbende projekter med enkelte kommuner mv. Det blev desuden nævnt, at Huset for psykisk sundhed i København først begyndte at fungere efter hensigten, da der blev frikøbt en medarbejder, der fik til opgave at koordinere arbejdet på tværs af sektorer.

Det blev aftalt, at notat om anvendelse af regionale midler drøftes på de kommende
møder i samordningsudvalget – og at der gives en tilbagemelding på de lokale drøftelser på mødet den 21.10.2020.

Beslutning
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Der er afsat 2,7 millioner kroner i den nye budgetaftale, som er tildelt samordningsudvalgene. Der er således mulighed for at ansætte en koordinerende medarbejder,
som skal fokusere på at understøtte og styrke det tværsektorielle samarbejde. PCN
har fået 600.000 kr. og tænker at bruge midlerne til en sådan ansættelse.

Lene udtrykker positive forventninger til denne måde at anvende midlerne på. Det
betyder også, at kommunerne får én indgang til PCN og altid ved, hvem de skal tale
med. En sådan ansættelse vil også kunne understøtte samarbejdet mellem distriktspsykiatrien og kommunerne.
Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse, som præsenteres i dette lokale samordningsudvalg.
Bilag
-

Notat af 26.6.2020 om anvendelse af regionale midler til styrkelse af det
tværsektorielle samarbejde, herunder signaturprojekter
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7. Orientering
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde nord tager orienteringen til efterretning.

Sagsresumé
Henrik Søltoft-Jensen orienterer om F-ACT team, De Særlige Psykiatriske Sengepladser i Frederikssund og om botilbudsteam.
F-ACT
Ift. F-ACT-teams kan det oplyses, at F-ACT er en forkortelse af Flexible Assertive
Community Treatment, der er en model, som er udviklet i Holland. I Danmark er der
sket en udvikling, hvor de tidligere distriktspsykiatriske ambulatorier er ved at blive
omdannet til F-ACT teams. F-ACT teams er forankret i et psykiatrisk ambulatorium
og er tværfagligt sammensat af sundhedsprofessionelle, og der er recoverymentorer i
alle teams. Teamet kan nemt, fleksibelt og fra dag til dag intensivere behandlingen
og hyppigheden for kontakt til patienterne. Teamet er fælles om de patienter, der på
et givet tidspunkt oplever en eller flere ustabile perioder.
Det kan desuden oplyses, at der er set gode resultater ift. et tværsektorielt samarbejde
med kommunale IPS-konsulenter (IPS er en forkortelse af Individual Placement and
Support, der er et randomiseret forskningsprojektet/effektstudium i, hvordan man
bedst kan hjælpe folk med svære sindslidelser i uddannelse og arbejde). IPS-indsatsen foregår i et samarbejde mellem den enkelte borger, borgerens behandlere i psykiatrien og en særligt uddannet kommunal IPS-konsulent, som har viden om arbejdsmarkedet og lovgivningen. Det er en stærk kombination og internationalt viser IPS
imponerende gode resultater.
Botilbudsteam
Mange borgere med psykisk sygdom, der bor på botilbud, oplever perioder med en
hurtig og alvorlig forværring af deres psykiske sygdom. En hyppigt forekommende
årsag kan være, at borgeren er udfordret ift. egen sygdomsindsigt og/eller af andre
grunde har svært ved at følge en behandling og derfor havner i situation hvor de enten helt ophører med at tage den ordinerede medicin eller er i ustabil medicinsk behandling.
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Det er derfor vigtigt at denne gruppe borgere tilbydes både socialpædagogisk og
sundhedsfaglig støtte i et fleksibelt, integreret og sammenhængende set-up.
Dette understøttes ved at udbredelse en ny model for botilbudsbetjening.
Formålet med modellen er at bygge bro mellem de to verdener, således at den psykiatriske behandling og den socialfaglige hjælp og støtte, bliver oplevet som en sammenhængende og helhedsorientereret indsats på trods af, at den leveres af to myndigheder med forskellige opgaver.
Botilbudsteamet samarbejder både med borgeren på botilbuddet og med medarbejderne på botilbuddet. Der er fx fokus på koordinering og samarbejde om udgående
og opsøgende ambulant udredning og behandling på botilbuddet samt rådgivning og
kompetenceudvikling for botilbuddets medarbejdere.
Der er på nuværende tidspunkt etableret botilbudsteams på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center
Glostrup og Psykiatrisk Center København, der samarbejder med en række kommunale og regionale botilbud i centrenes optageområder.

Særlige pladser
De kommunale repræsentanter har et ønske om at afsætte tid til drøftelse vedrørende
De Særlige Psykiatriske Sengepladser.
Psykiatriens fælles samordningsudvalg
Det foreslås desuden, at formandskabet orienterer om møderne i Psykiatriens fælles
samordningsudvalg.
Der har været holdt følgende møder i Psykiatriens fælles samordningsudvalg:
-

6.3.2020
30.3.2020
16.4.2020
28.5.2020
29.6.2020
27.8.2020

Beslutning
Henrik orienterer om udvikling/omlægning af distriktspsykiatrien, så der nu anvendes F-ACT som model i tilrettelæggelsen af distriktspsykiatrien. En dag til dag tilrettelæggelse af indsatsen til den enkelte borger, hvor der kan skrues op og ned for indsatsen efter behov. Foreløbige resultater viser, at både tvang og indlæggelsesdage reduceres.
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Der er desuden etableret tværgående organisering på to områder, således at der er et
botilbudsteam, som går på tværs af alle ni kommuner i planområde nord. Botilbudsteamet kan også tage et medansvar for kompetenceudvikling på botilbuddene. Og
kan bidrage til en tættere dialog på tværs mellem medarbejderne – en forebyggende
indsats.
Plejecentrene er ikke tænkt ind i botilbudsteamene. De hører under ældrepsykiatrisk
center.
Der er også etableret et tværgående KAG team her i Hillerød, som udelukkende samarbejder med patienter med en bipolar diagnose. Teamet samler behandlingen til
denne gruppe patienter og sikrer videns-underbygning og ensartethed i behandlingstilbuddet på tværs af planområde nord.
Feed-back på samarbejdet med botilbudsteamene og F-ACT og KAG teamene vil
være rigtig godt at få i dette samordningsudvalg.
Informationsmateriale om disse nye organiseringer sendes ud med referatet.
I Frederikssund er etableret 32 særlige psykiatriske sengepladser. Målgruppen er blevet ændret til en lidt bredere målgruppe, siden åbningen af pladserne. De sidste 15
pladser er endnu ikke åbnet som særlige psykiatriske sengepladser. Det tredje afsnit –
med de 15 pladser - er bygget, men står tomt og er for tiden udlånt til regionen som
isolationsafsnit til Covid-19 patienter.
Med den nye budgetaftale er det aftalt, at de resterende pladser skal ommærkes, hvilket betyder, at kommunerne ikke skal medfinansiere disse pladser, men at regionen
selv står for driften af disse. Hvad disse pladser skal bruges til og hvor de bliver placeret inden for regionen, vides endnu ikke.
IPS er en metode til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder i arbejde og
uddannelse. Kommuner ansætter for det meste en IPS medarbejder i jobcenteret, da
der er tale om en beskæftigelsesrettet metode og indsats. Det kunne være noget af
dette, vi kunne interessere os for som et tema i dette lokale samordningsudvalg.
Udskrivningsmentorer er placeret i mange kommuners beskæftigelsesområder, mon
det er den mest hensigtsmæssige placering? Det kunne også være en drøftelse i dette
samordningsudvalg på et tidspunkt.

Referater fra møder i Psykiatriens fælles samordningsudvalg er vedlagt til orientering.
Bilag
-

Referater fra møderne i Psykiatriens fælles samordningsudvalg
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8. Næste møde
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde nord:
-

Drøfter og beslutter indhold for det kommende møde i udvalget den
18.11.2020.
Drøfter og aftaler, hvordan mødet bedst kan forberedes.

Sagsresumé
Næste møde holdes den 18.11.2020 i Rudersdal Kommune.

Beslutning
Det er besluttet, at temadrøftelse på næste møde skal omhandle netværksmøder. Vi
vil fokusere på erfaringer med afholdelse af disse og få indhentet de lokale erfaringer
også med de virtuelle redskaber.
Vi har også besluttet, at der skal meldes tilbage inden næste møde om eventuelle brugerrepræsentanter, som kunne tænke sig at stille op til fast deltagelse i dette udvalg.
Hvis det er muligt, så vil vi også på næste møde drøfte en eventuel funktionsbeskrivelse for en koordinerende tværsektoriel medarbejder.

Bilag
-

Ingen
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9. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning
Udvalget har en kort drøftelse af overgangene fra ung til voksen, som er udfordrende
i både kommuner og regioner. Behandlingsindsatsen er forskellig i regionerne og
indsatserne i kommunerne er forskellige for børn/unge og voksne. I det fælles samordningsudvalg mødes de to spor – unge og voksne.

Bilag
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